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Raiz di Polon na 8ª edição do Festival
Internacional de Teatro de Língua

Portuguesa

O grupo de dança contemporânea de Cabo Verde, Raiz di Polon, participa na 8ª edição Festlip

- Festival Internacional de Teatro de Língua Portuguesa no Rio de Janeiro, Brasil. O evento

acontece de 21 de Setembro a 02 de Outubro.

Em entrevista à Inforpress, Manu Preto avançou que esta é a terceira participação do grupo no

evento, que este ano tem como convidado apenas o grupo cabo-verdiano, e cuja apresentação

acontece no dia 24 de Setembro com a nova peça “Serpente” do dramaturgo brasileiro Nelson

Rodrigues, homenageado desta edição.

“Para nós é um desafio grande fazer ‘A Serpente’ de Nelson Rodrigues, porque vamos fazer

sem diálogo e com mais movimentos”, revela, salientando que o convite é um reconhecimento

pelo trabalho do grupo, que se tem destacado sempre em suas apresentações.

“O Festlip 2016 permiti-nos uma aproximação mais íntima da nossa cultura com o mundo, já

que a dramaturgia de Nelson retracta, sem pudor, temas tão polémicos numa sociedade. É com

essa espontaneidade e liberdade que a arte nos permite, tocar em questões delicadas e

comuns a todos”, lê-se no sítio da União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa (UCCLA).

O Festival vai ter como pano de fundo textos do homenageado que vai desde mostras de teatro,

exposições, debates e uma mostra de gastronomia de vários países que falam português.

Raiz di Polon, que completa este ano 25 anos de carreira, foi fundado a 14 de Novembro de
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1991 e integram o grupo Mano Preto, director artístico/coreógrafo, Mário Lúcio, director

musical/compositor, Carlos Oliveira, Bety Fernandes, Luís da Rosa e Rosy Timas intérpretes,

Djemilson Barreto, bailarino estagiário e Jeff Hessney, produção executiva.

O grupo tem agendado tournée pelas ilhas e um espectáculo na Cidade da Praia para

comemorar os 25 anos de carreira.


